
Vianočná ponuka 
2022

od Sothys

Novinky v ponuke a obľúbené 
produkty teraz ešte výhodnejšie.

www.sothys.sk
www.sothys.sk/eshop

SOTHYS ORGANICS™ SET
Sothys organická vegánska línia je čoraz viac obľúbenejšia! 
Teraz si môžete všetky produkty z tejto línie dopriať za 
vianočnú cenu. Čistiaci olej na tvár a oči (40 ml) je 
obohatený o oleo-extrakt zo zimolezu s antioxidačnými 
vlastnosťami. Rozžiarujúci tvárový píling (50 ml) 
kombinuje malinové zrniečka a červenú ryžu s brezovou 
šťavou. Rozžiarujúca maska (50 ml) dodáva pleti sviežosť 
a hydratáciu vďaka brezovej šťave. Revitalizačná emulzia 
(50 ml) viditeľne redukuje známky únavy, vyhládza pleť 
a dodáva jej sviežosť a žiarivosť.

BOX TRIO TELOVÝCH 
PÍLINGOV
Pravidelné používanie telových pílingov je neodmysliteľnou 
súčasťou domácej starostlivosti o pokožku. Exfoliácia 
je kľúčovým prvkom zdravého vzhľadu našej pokožky, 
zlepšuje tón pokožky a jej textúru. Odstraňuje odumreté 
bunky, zmýva nečistoty a podporuje hydratáciu. Vyskúšajte 
tento box troch telových pílingov v limitovanej vianočnej 
edícii, v ktorej nájdete: Relaxačný píling čerešňové 
púčiky a lotosový kvet (100 ml), Delikátny píling 
škorica a zázvor (100 ml), Telový pílingový vosk 
jasmín a santalové drevo (100 ml).

VIANOČNÝ SET NA TELO
Zrelaxujte svoje telo a myseľ s omamnými textúrami 
a vôňami našich produktov! Na výber máte zo štyroch 
rôznych kombinácií, už si len stačí vybrať tú najvhodnejšiu 
pre vás. Navyše v peknom vianočnom balení.

VIANOČNÝ MAKE-UP SET
Pripravili sme aj skvelú vianočnú ponuku so sezónnym 
make-upom pre obdobie jeseň – zima 2022.

Pri kúpe akýchkoľvek troch produktov zo sezónneho make-
upu, získate darček v podobe Ranného čističa pleti v 30 ml 
balení v hodnote 10 €.

89 €

OBĽÚBENÉ ODLIČOVACIE 
XXL DUO!
Obľúbené XXL Odličovacie vody a mlieka v 400 ml balení sú 
tu, opäť v limitovanej ponuke a teraz v kombinácii s jedinečným 
hĺbkovým čističom pórov Desquacream v cestovnom 15 
ml balení! Vybrať si môžete z troch textúr podľa typu pleti: 
normálna až zmiešaná pleť (Vitality), citlivá a suchá pleť 
(Comfort) a pleť s rozšírenými kapilárami (Clarte).).

PÁNSKY VIANOČNÝ SET
Nezabúdame ani na pánov, pripravili sme aj pre nich 
vianočnú akciu v darčekovom balení: Čistiaci sprchový 
gel na vlasy a telo (200 ml) s príjemnou vôňou, 
Energizujúci čistič tváre (125 ml) tento denný čistič je 
ideálny na odstránenie nečistôt z pleti v jednom kroku 
a Protistarnúci hydratačný fluid (50 ml), jedinečná 2v1 
denná emulzia pre hydratáciu pánskej pleti a boj s prejavmi 
starnutia.

65 €

Predajné akcie sú platné od 3. októbra 2022 
do vypredania skladových zásob.

facebook.com/SothysParisSK

Beauté & Spa s.r.o.
Výhradný distribútor luxusnej kozmetiky Sothys Paris

Papraďová 5, 821 01 Bratislava
tel.: 02/4820 0050, 0905 795 305

objednavky@sothys.sk

www.sothys.sk

ČEREŠŇOVÉ PÚČIKY 
A LOTOSOVÝ KVET
Výživný telový elixír (100 ml), 
Sprchový krém na telo (200 ml), 
Relaxačný telový píling (200 ml).

CEREMÓNIA 
ORIENTÁLNYCH VÔNÍ
Výživný telový elixír (100 ml), 
Sprchový gel na telo (200 ml), 
Delikátny píling škorica 
a zázvor (200 ml).

JAZMÍN A SANTÁLOVÉ 
DREVO 
Pílingový telový vosk (200 ml), 
Sprchový olej na telo (200 ml), 
Aromatický sprej na telo (50 ml).

POMARANČ 
A CÉDROVÉ DREVO
Výživný telový elixír (100 ml), 
Expresné pílingové ošetrenie 
rúk a nôh (75 ml).

85 €

DARČEK  
V HODNOTE 

10 €

85 €

56 €

85 €

79 €

99 €



HYDRA4Ha KIT
Len teraz pri kúpe predajných produktov, vrátane 
predajných akcií v hodnote viac ako 260 € od nás 
získate ako darček novinku v podobe Hydra4Ha kitu 
v limitovanej edícii, ktorý obsahuje 4 nové hydratačné 
produkty: 2 × Hydratačný omladzujúci krém saténový/
zamatový (15 ml), Intenzívne hydratačné sérum (10 ml) 
a Hydratačno-naplňajúca maska (15 ml) v hodnote 80 €.

179 €149 €

SECRETS DE SOTHYS 
PREMIUM BOX TVÁR
Jeden z najobľúbenejších vianočných boxov je opäť 
v ponuke! Objavte aj vy zmyselnosť a dokonalosť 
v starostlivosti o pleť s La Créme Premium 
omladzujúcim krémom (50 ml), ktorý je určený všetkým, 
pre ktorých krása predstavuje to najvzácnejšie tajomstvo, 
teraz v kombinácii s La Créme Premium omladzujúcim 
krémom na oči a pery (15 ml). Ako darček k nemu 
získate Vianočný rozžiarujúci kit* v hodnote až 49 €.

NAJVZÁCNEJŠÍ KRÉM 
LA CRÉME 128
Najvzácnejší krém v histórii Sothys chránený v porceláne 
ako najcennejšie tajomstvo. La Créme 128 obsahuje 
výnimočné účinné látky ako exkluzívne duo kmeňových 
buniek vyšľachtenej Sothys ruže a vzácny olej z porcelánového 
kvetu, vďaka čomu chráni mladý vzhľad pleti a obnovuje 
jej integritu. Teraz tento jedinečný krém môžete získat 
v kombinácii s Vôňou posilňujúcim balzamom na telo 
Secrets de Sothys® (125 ml) a Omladzujúcim krémom na 
ruky Secrets de Sothys® (40 ml) za vynikajúcu cenu.

HYDRATAČNÁ  
STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
Hydratácia pleti je potrebná počas celého roka, preto tieto 
Vianoce predstavujeme NOVINKU! Hydratačnú líniu 
Hydra4Ha, ešte intenzívnejšiu hydratačnú starostlivosť o pleť 
so 4 kyselinami hyaluronovými. Teraz máte jedinečnú možnosť 
zakúpiť si v uvádzacej ponuke Hydratačný box v ľahkom 
prevedení: Hydratačný omladzujúci saténový krém (50 ml) 
pre zmiešanú až mastnú pleť a Hydratačné sérum (50 ml) alebo 
komfortnom prevedení: Hydratačný omladzujúci zamatový 
krém (50 ml) pre normálnu až suchú pleť a Hydratačné sérum 
(50 ml).

500 €

395 €

PARFÉM SECRETS DE SOTHYS
Nádherná sofistikovaná a ženská vôňa, ktorá je vyjadrením 
elegancie vďaka jej ovocným tónom, srdcu ruže a pačuli 
ako základom vône, si získava stále viac a viac priaznivcov. 
Preto sme pre vás pripravili vianočnú akciu, kde 
k Parfému Setrets de Sothys (50 ml) teraz získate aj 
Omladzujúci krém na ruky Secrets de Sothys (40 ml) 
ako darček.

79 €

ADVENTNÝ KALENDÁR 
SOTHYS
Aj tento rok prinášame adventný kalendár, ktorý v sebe 
skrýva úžasné prekvapenia nielen v podobe cestovných, 
ale aj predajných balení obľúbených produktov Sothys. 
Takýto darček poteší nejednu dámu a veľmi rýchlo sa 
každý rok vypredá, preto ho včas objednajte.

123 €

OŠETRENIE PLETI 
V RYTME SEZÓNY!
Doprajte svojej pleti intenzívnu dávku vitamínov pre jej 
posilnenie v jesennom a zimnom období! Nenechajte si ujsť 
limitovanú ponuku v podobe Dokonalého čističa tváre 
(125 ml), ktorý dokonale zbavuje pleť nečistôt a zanecháva 
pleť čištú a detoxikovanú. Druhý produkt v tejto vianočnej 
ponuke je Hydratačno-ochranné sprchové mlieko 
(200 ml) pre jemnú, hydratovanú pokožku, ktorá sa necíti 
napnutá, keď vyjdete zo sprchy.

59 €

NOČNÁ OBNOVUJÚCA 
STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
Objavte silu omladenia pleti počas vášho spánku vďaka 
hviezdnym produktom, ktoré nesmú chýbať vo vašej 
základnej starostlivosti o pleť. Obnovujúci nočný krém 
(50 ml) s relaxačnou vôňou obnovuje mladosť vašej pleti. 
Omladzujúca sila morského kolagénu je podporená 
morskými riasami a AHA komplexom + organický extrakt 
z púčikov čiernych ríbezlí na oživenie pleti. Obnovujúce 
mikro-kapsule (60 ks), sérum rastlinného pôvodu s čistým 
vitamínom C pre obnovenie žiarivosti a pevnosti pleti spolu 
s redukciou pigmentových škvŕn.

169 €

* Pre dámy, ktoré si už La créme 128 kúpili a sú majiteľkami 
porcelánového kelímka, je tu možnosť zakúpenia si Náplne La créme 
128, ktorá sa vkladá do originál pôvodného obalu. K náplni teraz 
získate Omladzujúci krém na ruky Secrets de Sothys® (40 ml).

MAKE-UP BOX
Túžite aj vy po krásnej rozžiarenej a zjednotenej pleti? 
Potom siahnite po Energizujúcom korektore/EE kréme 
(30 ml) s úžasnou textúrou, ktorá sa počas aplikácie mení, 
prispôsobí sa tónu vašej pleti a zjednotí ju. Súčasťou 
vianočného setu je univerzálna Čierna ceruzka na oči 
a obľúbená Základná čierna špirála spolu vo vianočnom 
balení.

67 €

VÝŽIVNÁ STAROSTLIVOSŤ 
O PLEŤ
Objavte okamžitý účinok Ultra-lipidového SOS 
séra (30 ml) v kombinácii s pôsobením Výživného 
obnovujúceho bohatého krému (50 ml) alebo 
Výživného obnovujúceho ultra-bohatého krému 
(50 ml). Táto línia intenzívne regeneruje a vyživuje pleť, 
pričom jej navracia rovnováhu. Pleť nadobúda poddajnosť 
a jemnosť, je lepšie chránená proti denným agresorom 
spôsobujúcim jej starnutie.

117 €

DETOX A ENERGIA PRE PLEŤ
Doprajte svojej pleti poriadnu dávku detoxu a energie! Ak 
máte pocit unavenej, mdlej pleti a chcete jej dodať vitalitu, 
rozžiarený, svieži a mladistvý vzhľad? Potom Detox Energi 
produktová línia je pre vás tá správna voľba. Teraz môžete 
získať za vianočnú cenu kombináciu: Detoxikačný 
omladzujúci krém (50 ml) a Detoxikačné omladzujúce 
sérum (30 ml) v peknom vianočnom balení.

139 €

HODNOTA 
ADVENTNEHO 
KALENDÁRA 

340,46€

DARČEK  
V HODNOTE 

80 €

* 15 ml Desquacrem, 10 ml Intenzívne hydratačné sérum,  
15 ml Noctuelle, 1,5 ml Energizujúca rozžiarujúca ampulka * Dostupné od 15. novembra 2022


